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- Vad händer när en vattendroppe faller ner i havet?
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Ända sedan jag var liten har jag attraherats av Asien, speciellt Central- och Sydasien.
Jag läste äventyrsböcker och reseskildringar på svenska och ibland fanns det korta avsnitt om religionerna i dessa länder. Jag fascinerades av hinduismen och buddhismen,
deras filosofier verkade vettiga. Så småningom kunde jag i mitt unga liv se i praktiken
att vissa av lärosatserna stämde. Så har det varit i hela mitt liv.
Jag gick i sex år på en kristen internatskola (Lundsbergs skola) där vi matades med kristendom. Men kristendomen har aldrig talat till mig och jag har alltid tyckt att den saknar
logik. Kristendomen är så uppenbart skapad av människor, hela dess struktur med Gud
på toppen, människorna i mitten och Djävulen i nedervåningen är så tydligt modellerad
på ett jordiskt kungadöme, eller möjligen en storfamilj, med en relativt argsint och
svartsjuk patriark i toppen. Så småningom upptäckte jag att jag är buddhist. Det hände
när jag var i tonåren, och så har det varit sedan dess. Dock jag har aldrig genomgått
någon formell konvertering.
Naturligtvis är alla religioner skapade av människor. De är olika sätt att försöka uttrycka
sanningen om tillvaron. Personligen tycker jag att de indiska religionerna (Hinduismen
och Buddhismen) uttrycker sanningen betydligt bättre än de abrahamitiska religionerna.
De indiska religionerna är transcendenta till sin natur. Tonvikten ligger inte på tro, utan
på insikt och visdom. Det sägs ibland att Hinduismen och Buddhismen inte bryr sig om
detta livet utan bara sysslar med det hinsides, men det är inte sant. Båda betonar vikten
av att vi fullgör våra världsliga plikter. En fascinerande sak med särskilt hinduismen är
att samma gudabild, samma ritual, kan betyda helt olika saker för en enkel bybo och en
bildad kärnfysiker eller filosof. Hinduismen anpassar sig automatiskt till den nivå som
utövaren befinner sig på. Detsamma gäller även i viss mån Buddhismen. Därför är det
lite komiskt att lyssna på folk som ondgör sig över Hinduismens vidskeplighet, magi,
myller av gudar och gudabilder som folk tillber. Det visar bara vilken nivå talaren själv
befinner sig på!
Den centrala läran i Buddhismen är att allting i universum, inklusive oss själva, våra
kroppar och "själar", är sammansatta och obeständiga.
Sammansatta: allting består av beståndsdelar som i sin tur kan delas upp i beståndsdelar o.s.v. Det är inte så svårt att förstå. Ett bord kan delas upp i skivan och de fyra benen, skruvar etc. ungefär som när man skruvar isär en IKEA-möbel. När bordet är isärskruvat, finns bordet då? Ja, men inte som bord, utan som beståndsdelar. Varje be-
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ståndsdel kan delas upp ytterligare, eller de kan delas upp i sina kemiska komponenter.
Detsamma gäller våra kroppar. Efter att ett lik har kremerats, finns kroppen då? Ja, men
inte som kropp, utan som aska och energi som gått ut i atmosfären. I Indien sprider
man ut askan efter en död i en flod. Försvinner askan? Nej, den sprids i vattnet och omvandlas så småningom till andra ämnen, men den försvinner inte.
Likadant är det med det vi upplever som själen eller medvetandet - den del av oss som
inte är materiell. Den är också sammansatt av sinnesintryck, minnen, tankar etc. Buddhismen har ett flertal listor över "själens" beståndsdelar.
Obeständiga: Ingenting varar för evigt. Allt förändras. Omedelbart efter befruktningen
börjar den nya individen åldras. Vi kallar det för att hon växer, mognar, och senare åldras, men egentligen är det samma process hel tiden. Föremål, landskap, samhällen förändras och går så småningom under. Alla som någon gång sent i livet har besökt ett av
sin barndoms favoritställen vet känslan: det är inte likadant som jag minns det! Ofta
upplever man förändringen som negativ.
Detta innehåller en lärdom för oss: man skall inte hålla fast vid det förflutna. Att försöka
hålla fast vid saker är som att försöka stoppa vattnet i en flod med bara händerna: det
är helt lönlöst. I Buddhismen kallas det för att man klänger.
Jag brukar likna våra liv med tonerna i ett musikstycke. Tonerna i ett musikstycke kommer och går, de har väldigt kort varaktighet, själva musikstycket har en lite längre varaktighet. Musikstycket är sammansatt av tonerna. Spela en ensam ton - den är ingenting. Det är sammansattheten som gör musikstycket. Så är det med oss människor: vi
är tonerna. Samhället eller den historiska perioden som vi lever i är musikstycket. Det är
samma sak med allting i universum, föremål, länder, samhällen, allting är som tonerna i
ett musikstycke. Även den enstaka tonen - människan - är i sin tur sammansatt. Enligt
hinduismen är t.o.m. självaste universum endast en ton ett större sammanhang.
Allt detta, att saker är sammansatta och obeständiga, är kanske inte så svårt att förstå.
Men det kan vara svårt att verkligen inse det och tillämpa konsekvenserna av det i praktiken. Själv fick jag en chocklektion i detta då min hustru, Valsa, relativt hastigt dog i
cancer i november 2016. Valsas ton i musikstycket tystnade. Hennes medvetande lämnade hennes kropp. Hon förlorade de fem sinnena och allt annat som är baserat i den
fysiska kroppen. På samma sätt som hennes kropp upphörde att existera då den kremerades och askan spreds ut upphörde även hennes själ, så som den fanns i kroppen, att
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existera. Exakt vad som blir kvar av medvetandet vet jag inte, men ingenting försvinner
i tillvaron, det bara omvandlas.
Valsas inkarnation på jorden (hennes befruktning och födelse) innebar att en massa kemiska substanser samlades ihop och blev en mänsklig kropp. Likaså fick och köpte hon
under sitt liv en massa saker, kläder, föremål av olika slag, alla hennes tillhörigheter.
Likaså "samlades" människor omkring henne, det skapades relationer. Allt detta samlades runt henne. På samma sätt som hennes
medvetande och kropp skingrades vid hennes
död skingrades också hennes tillhörigheter
och relationerna förvandlades till minnen.
Tillhörigheterna gavs bort eller slängdes. De
finns inte kvar på ett och samma ställe, men
de finns fortfarande - utspridda hos olika
släktingar och vänner. Endast fotografier och
något enstaka föremål som jag har behållit
finns kvar i bostaden, men det är bara en
Valsa 1950-2016.
Det är svårt att acceptera att
ingenting är varaktigt.

tidsfråga innan dessa också skingras - om
inte förr så efter min egen död. När Valsas
bröder och brorsbarn - och jag - har dött

kommer knappast ens minnet av henne att finnas kvar. Detsamma gäller mig. Det gäller
oss alla, men det kan ta olika lång tid innan vi glöms bort.
Men även om vi kanske förstår detta i teorin så har vi svårt att acceptera det i praktiken.
Jag har svårt att acceptera Valsas död och jag har gråtit mycket och saknar henne fortfarande. Denna oförmåga att anpassa sig till tillvarons realiteter orsakar lidande. Vi försöker hålla fast vid saker som är förgängliga. Vi vill att det skall vara likadant hela tiden
trots att allt är statt i ständig förändring.
Detta med att allt uppstår, existerar, och upphör i en ständigt pågående process är fascinerande. Jag har ovan liknat det vid tonerna i ett musikstycke. När jag sitter på en
bänk på Karlaplan och tittar på fontänen ser jag samma sak: vattendropparna sprutar
upp ur munstycket, de bildar fontänen. Man kan betrakta fontänen som en enhet, men
den består av en mängd vattendroppar som far upp, vänder och faller ner. Fontänen
förnyas hela tiden. Är det samma fontän? Både ja och nej. Jag tänker ibland att fontänen
är samhället eller tidsepoken vi lever i, vattendropparna är människorna. Människorna
föds då de kommer ut ur munstycket, växer och är medelålders uppe vid toppen. Sedan
vänder de och det bär av nedåt: vi åldras. När de träffar vattenytan dör de. Men upphör
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vattendropparna att existera efter "döden" d.v.s. då de träffat vattenytan? Både ja och
nej. De upphör att finnas som individuella vattendroppar, men vattnet i dropparna finns
fortfarande kvar i bassängen. Det är samma vatten, samma f.d. droppar (fast inte riktigt
samma) som hela tiden återkommer. Tittar man noga ser man att en del vattendroppar
far högt upp innan de vänder, andra vänder tidigare. Vattendropparnas livstid är inte lika
lång, precis som vi människors.
Man kan också betrakta fontänen som en människa. Vattendropparna i fontänen blir då
alla fysiska och mentala beståndsdelar. Förutom kroppens beståndsdelar och processer även minnen, sinnesintryck, tankar, reaktioner
etc. Allt är i rörelse, allt är
processer. Mitt medvetande
och min kropp är i själva verket processer. T.o.m. en sten
är en process, fast långsam.
Jag tycker om att sitta och
titta på fontänen - en illustration av kretsloppet i tillvaron, det som man i de indiska
religionerna kallar samsara.
De flesta av oss skräms av
tillvarons flyktighet. Vi försöker hålla fast vid vår ungdom,
vår hälsa, vår egendom, våra
nära och kära. Även om vi är
unga, friska, rika och har
många vänner så finns risken

Illustration av kretsloppet i tillvaron,
men även av "själen"

att detta plötsligt kan ändras. Förr eller senare kommer det att ändras. Våra försök att
hålla fast - vårt klängande - orsakar lidande. Tillvaron är full av lidande. Våra liv, så som
de flesta av oss lever det, är fullt av lidande, manifesterat eller potentiellt.
Vi skräms av detta därför att vi ser oss själva som individer. Vi vill hålla fast vid vår individualitet och vid vårt individuella liv. Det är som om vattendropparna i fontänen ville
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hålla fast vid sin individualitet. Därför skräms vi av tillvarons natur - som är obeständighet och sammansatthet. Men om vi i stället kunde se oss själva som en del av ett större
sammanhang, t.ex. hela universum, då skulle vi inte skrämmas. Det är som om vattendropparna kunde se sig själva som en del av fontänen och bassängen.
Nu är det så att vi är en del av universum, oavsett om vi inser det eller inte. Vattendropparna är en del av fontänen och bassängen. Vår individualitet är bara ett synsätt.
Om vi tror att individualiteten är verklig så är vi hemfallna åt en illusion. Eftersom vi
klänger fast vid en illusion som är dömd att gå under så lider vi. Det är därför som lidandet hela tiden är antingen manifesterat eller lurar bakom hörnet. Om vi kunde frigöra
oss från denna illusion så skulle vi se, och acceptera, tillvaron så som den verkligen är det är det som buddhismen kallar nirvana.
Så egentligen befinner vi oss redan i nirvana, men vi förstår det inte, vi kan inte se det
därför att vi är hemsökta av illusioner. När vi frigjort oss från illusionerna - då uppnår vi
nirvana. I princip skulle jag kunna uppnå nirvana när jag sitter där på Karlaplan. Det
behövs ingen geografisk förflyttning, eller att man dör, för att uppnå nirvana.
Men trots att jag inser allt det här så saknar jag Valsa och sörjer henne. Jag saknar hennes sällskap, hennes mat, vårt gemensamma språk som vi utvecklat under 38 års samvaro. Detta beror på att jag inte har nått nirvana. Valsa hade inte heller nått nirvana,
och därför kommer hon att återfödas i den materiella världen. Traditionellt tror man i
Asien att alla levande varelser återföds här på jorden. Numera anser vi det troligt att det
finns liv på andra planeter, så jordiska varelser kanske återföds där. Men om personligheten är sammansatt, hur kan man då återfödas? Vad är det som återföds? Kroppen och
de fysiska sinnena upplöses uppenbarligen vid döden. Men de mentala processerna fortsätter, "själen" lever vidare. Man kan visst tala om "själen" i buddhismen, bara man
kommer ihåg att "själen" är en process, precis som lågan på ett stearinljus, och att den
är sammansatt. Man kan tala om "fontänen" på Karlaplan, bara man inser att den är
sammansatt av alla vattendropparna, vattnet i bassängen etc. Fontänen är också en
process. Har någon sett en stillastående fontän? Så illusionerna och klängandet finns
kvar hos själen även efter döden, och därför återföds den. Man blir ju inte automatiskt
visare bara för att man dör.
Antag att vattnet i bassängen på Karlaplan är grumligt, men att vattendropparna genomgår en reningsprocedur då de är uppe i luften. De kommer upp ur bassängen grumliga, men träffar bassängen rena - eller åtminstone renare - då de har fallit ner. Efter en
tid blir vattnet i bassängen rent och klart. Så är det med oss. Syftet med livet är att öka
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vår visdom. Vi borde dö visare än vi föds. Då blir hela världen så småningom visare och
bättre, precis som bassängen på Karlaplan.
En annan viktig lära i de indiska religionerna är den om karma. Karma är ett faktum, det
kan man lätt se på olika håll i tillvaron. Mitt liv är ett bra exempel: När jag var mycket
ung blev jag intresserad av Asien. Varför vet jag inte, det var en del av min personlighet
- möjligen ett resultat av karma från ett tidigare liv. Detta ledde till studier i bl.a. religionshistoria i Lund. Detta ledde till mitt engagemang i Svenska Tibetkommittén, som
ledde till min amanuenstjänst i Stockholm. Amanuenstjänsten ledde till att jag träffade
min hustru, men också till min verksamhet i mitt eget företag. Äktenskapet med min
indiska hustru ledde till ökade kontakter i Indien och nu, på lite äldre dagar, till att vi
(numera jag) bor i Kerala i södra Indien under de svenska vintrarna. Dessutom hade
Valsa kontakt med den indiska gurun Amritanandamayi ("Amma") som helbrägdagjorde
mig från Bechterews sjukdom, som annars anses vara obotlig. Hade jag inte träffat
Valsa hade jag inte blivit helbrägdagjord och då hade jag antagligen lidit svårt av Bechterews sjukdom.
Karma är en naturlag, ungefär som gravitationen. Den har inget syfte, t.ex. att skipa
rättvisa, lika lite som gravitationen har något syfte. Men den finns där. Karma är mentalt, karma verkar på det mentala planet. Det är inte ett öde eller predestination. Vi påverkar hela tiden vår karma. Min lärare på Sri Lanka underströk att allting som händer
en inte är karma. Det finns också tillfälligheter. Men det sätt på vilket vi reagerar på tillfälligheterna är dels ett resultat av vår mentala status - ett resultat av vår karma - samt
skapar ny karma. Man formar sig själv hela tiden, och man har ansvar för sig själv.
Många tycker detta är skrämmande men för mig är det tvärtom. Det är fantastiskt att
man har frihet att påverka sig själv och sin framtid! För mig vore det mycket mer
skrämmande att tänka sig att ens framtid är bestämd en gång för alla av en Gud, samhällsordningen, generna eller något liknande.
I Västerlandet har frågan om huruvida människan har en fri vilja sysselsatt filosoferna
ända sedan de gamla grekernas tid. I Indien har detta aldrig varit något problem: läran
om karma ger oss en fri vilja, men vi måste utgå från de begränsningar vi har. Vi kan
välja färdriktning, även om vi kanske inte kommer så långt i början. En betydligt intressantare frågeställning tycker jag är om hur karma fungerar för djur. Kan djur forma sin
karma, har de en fri vilja? Här finns det olika teorier i de indiska religionerna, men personligen tror jag att karma i grunden verkar på samma sätt för djur. De enda djur jag
har erfarenhet av är hästar och hundar. De är flockdjur precis som vi människor och därför har de i grunden samma känsloliv som vi: gruppgemenskap, utstötthet, hierarki, kär-
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lek, svartsjuka, glädje etc. Det finns inte två hundar eller hästar som har samma personlighet. Precis som vi människor är somliga intelligenta, andra dumma, en del är nervösa, snälla, lata, elaka, översittare etc. Visst gör vissa av dem val - moraliska val ibland, t.ex. avstår från att äta en annan hunds eller hästs mat. Jag skulle kunna berätta
många roliga historier om detta. Så jag tror att karma på något sätt fungerar för djuren
också. Då uppstår frågan om hur det är med växter. Det vet jag inte, men de senaste
vetenskapliga rönen visar att växterna märker betydligt mer av vad som sker i deras
omgivning än vad vi hittills trott.
Karma kan man som sagt tydligt se, däremot kan de flesta av oss inte se reinkarnation,
vi minns inte våra tidigare liv. Vi minns inte så mycket som vi tror av vårt nuvarande liv
heller. Om jag frågar någon "Vad gjorde du den 18 februari 2001" så vet hon inte det
såvida minnet inte är upphängt på en speciell händelse ("det var dagen jag blev
påkörd"). Vi återföds därför att vi lever i en illusion, illusionerna och klängandet håller
ihop den skenbara individen. Detta sker under livet och mellan liven. Under livet sker det
vid varje tidsögonblick. Så man kan säga att individen hålls samman eller återföds vid
varje tidsögonblick i det nuvarande livet. Skulle vi plötsligt nå nirvana så upphör denna
process. Reinkarnationsprocessen äger rum hela tiden i vårt nuvarande liv, när vi dör
fortsätter den utan den materiella delen - kroppen. Så själen och kroppen är processer
som hela tiden äger rum, de nybildas på grund av våra illusioner i varje tidsögonblick.
Skulle individen plötsligt nå nirvana, upphör då dessa processer? Till synes ja, men i
verkligheten nej. Processerna har aldrig ägt rum, de var hela tiden en del av illusionen!
Den grekiske filosofen Herakleitos är känd för sitt diktum "Man kan inte hoppa i samma
flod två gånger". Detta därför att när man hoppar i andra gången så är det inte samma
flod, vattnet har bytts ut. En av mina buddhistiska lärare travesterade detta och sade
"Man kan inte hoppa i floden ens en gång!" Detta därför att det inte är samma flod när
man tar språnget som när man landar i floden, dessutom är man inte samma individ när
man tar språnget som när man landar i floden. Han brukade skoja om detta: "Du kan
inte hoppa i floden, det är omöjligt!"
Men tillbaka till "själen" och fontänen på Karlaplan. Den buddhistiske filosofen Nagarjuna
- en av de största filosofer som mänskligheten har frambringat - är känd för sina "fyra
nekanden", t.ex.:
1. Finns man efter döden?: Nej!
2. Är det så att man inte finns efter döden?: Nej!
3. Både finns man och inte finns man efter döden?: Nej!
4. Är det så att man varken finns eller inte finns efter döden?: Nej!
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1. Finns man efter döden: Nej! Detta är den konventionella sanningen. Valsa finns inte
längre. Hennes kropp är kremerad och hennes själ eller medvetande har förlorat alla
sina kroppsbaserade funktioner. Hon lever inte vidare som "Valsa" efter döden. Precis
som vattendroppen inte finns kvar då den fallit ner i bassängen. Detta motsäger den
populära föreställningen att man lever vidare efter döden som ett sorts spöke eller själ
utan kropp.
2. Är det så att man inte finns efter döden?: Nej! Det är inte frågan om total förintelse.
Ingenting förintas i universum. Både de fysiska beståndsdelarna (kroppen) och de själsliga finns, fast utspridda och omvandlade. Precis som vattendroppen inte har drabbats
av total förintelse då den fallit ner i bassängen. Vattnet i droppen och dess egenskaper
finns kvar.
3. Både finns man och inte finns man efter döden?: Nej! Frågan är en konsekvens av
svaren på de två tidigare frågorna. Men frågan är felaktigt ställd eftersom den förutsätter att existens (livet) och icke-existens (döden) är absoluta, verkliga tillstånd som utesluter varandra. Detta är en felsyn. Om det vore så skulle existens och icke-existens
cancellera varandra och ingenting skulle finnas. Det vi uppfattar som liv och död, eller
existens och icke-existens, är inga absoluta objektiva stadier. Absolut existens och absolut icke-existens finns inte. Man finns inte som en individ, men inte heller är man utplånad. Det är inte så att vattendroppen finns, men den är inte heller utplånad. Själen och
vattendroppen har inträtt i ett tillstånd som de flesta av oss inte kan föreställa sig, bortom tid och rum.
4. Är det så att man varken finns eller inte finns efter döden?: Nej! Detta är den yttersta
sanningen så som den ter sig för en som kan se tillvarons sanna natur. Man varken finns
eller inte finns1, lika lite efter döden som när man levde. Den avgränsade individen, jaget, är en illusion. Den finns inte, men man kan inte heller säga att den inte finns. I
verkligheten finns den inte, men den finns som en illusion. Vattendroppen är i själva
verket en del av fontänen och bassängen som helhet, dess individualitet är en illusion.
De tre tidigare nekandena sker med utgångpunkt från vår vardagliga värld, samsara.
Det fjärde nekandet sker med utgångspunkt utanför vår värld, från nirvana.
Nagarjuna lärde också att tillvaron, så som de flesta av oss uppfattar den, är illusorisk.
Alla de egenskaper som vi tillskriver tillvaron är illusoriska, de är produkter av våra be-

1 Jag borde egentligen skriva "man inte varken finns eller inte finns..." men eftersom det är språk-

ligt klumpigt gör jag inte det här eller i fortsättningen. Betydelsen är ju ändå densamma.
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gränsade sinnen och begränsade uppfattningsförmåga. I verkligheten saknar tillvaron
alla de egenskaper som vi tillskriver den, den är tom på egenskaper. Han lanserade begreppet "tomhet" som beskrivning av tillvaron. Det betyder inte att han ansåg tillvaron
vara ett enda stort vacuum, utan att den är tom på våra begrepp. Men hurdan är då
tillvaron? Jo, den existerar men de flesta av oss kan inte förstå dess verkliga natur. Den
är helt enkelt sådan, tillvaron är full av såhet.
Redan under sin livstid anklagades Nagarjuna för nihilism: Enligt honom finns ingenting,
inte heller några moralregler. Allt är tomhet. Då spelar det ingen roll om man lever ett
dygdigt liv eller om man stjäl, ljuger, mördar och våldtar kvinnor? Nej, svarade Nagarjuna, så är det inte. I den yttersta analysen är det så, men de flesta av oss kan inte se
sanningen. Vi lever i den relativa, illusoriska världen och där gäller moralreglerna. Nagarjuna skilde på den yttersta verkligheten och den relativa verkligheten, vår värld. De
av oss som kan se sanningen som den är, som har nått nirvana, ser att även moralreglerna är illusoriska. Men då har man å andra sidan inga begär, man är inte intresserad
av att ljuga, stjäla eller våldta kvinnor. Nagarjuna framhävde att det är genom den relativa, vardagliga och illusoriska världen, vår värld, som vi måste erhålla upplysningen.
När vi vanliga, oupplysta, människor ser på verkligheten så visar den sig för oss som
den vardagliga världen. Nagarjuna förnekade inte den vardagliga världen, men han påpekade att den inte är verklighetens yttersta natur. Den är relativ och skapad av oss en illusion. Så Nagarjuna var varken nihilist eller positivist, han gick en medelväg. Därför
kallas hans filosofi Medelvägen.
Indierna har alltid gillat att spekulera om "tomhet", det absoluta ingenting. Det är svårt
att säga om Nagarjuna startade detta eller om traditionen redan fanns. Det är ingen tillfällighet att nollan uppfanns i Indien ungefär vid samma tid som då Nagarjuna levde, och
därmed möjliggjordes den moderna matematiken. Några århundraden efter Nagarjuna
grundade mästarna Asanga och Vasubandhu läror som byggde på Nagarjunas filosofi. De
grundade en avancerad psykologisk skola vars tes är att allting som vi ser och uppfattar
omkring oss - hela tillvaron - bara finns i våra sinnen. Universum är en produkt av våra
sinnen. Deras skola innehåller även läror om det undermedvetna, komplex, arketyper,
tankestrukturer och idiosynkratier som är gemensamma för oss alla. Deras lära är inte
helt olik Carl Gustaf Jungs psykoanalytiska skola.
Dessa filosofiska mästare, Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu (som även var känd för sina
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papegojor2), Matriceta, Kukkuripa (vars guru var hund3), Naropa, Tilopa och många
andra är idag nästan bortglömda. I Väst är de okända eftersom de inte får vara med i
den filosofiska svängen, de är undanstoppade i orientalismens trånga fack. I Asien är det
bara tibetanerna som fortfarande intresserar sig för dem. Bland dem äger det fortfarande rum en diskussion om hur Nagarjunas tomhet är beskaffad och de olika skolorna
inom tibetansk buddhism har skilda uppfattningar om detta.
Indisk filosofi är fascinerande därför att den rör sig på en hög abstrakt nivå - samtidigt
är den mycket klar och enkel. Detta lever vidare bland tibetanerna som har en fantastisk
pedagogisk tradition. Västerländsk filosofi är i huvudsak deskriptiv, indisk filosofi har till
syfte att leda adepten mot upplysningen.
I Indien och Tibet anser man att en yogi, en avancerad mästare, utövar ett gynnsamt
inflytande på omgivningen bara genom att finnas där. Jag har själv erfarit detta inflytande åtminstone tre gånger: då jag var i närheten av Dalai Lama, i sällskap med
Chogye Trichen Rinpoche i Lumbini i Nepal samt då jag besökte en yogi utanför
Dharamsala.
Det finns en historia om detta med inflytandet: Den ovannämnda mästaren Tilopa kom
till en by där befolkningen var mycket fattig. Tilopa hette egentligen Tilapada. Tila är
sanskrit för sesam. Han kom till byn och där började han utvinna olja ur sesamfrön, då
blev befolkningen mycket rik. Vad betyder detta? Ja, han lärde befolkningen att utvinna
olja ur sesamfrön och sälja den, och därigenom blev byn rik. Men det kan också betyda
att han såg befolkningens potential att öka i visdom. Potentialen är sesamfröna, och oljan är den visdom som befolkningen erhöll genom Tilapadas undervisning. I de indiska
religionerna år "fröet" en vanlig symbol för allas potential att nå upplysningen. Befolkningen blev rik på visdom. Samma historia kan betyda två olika saker. Även buddhismen
anpassar sig till åhörarnas nivå.
När jag skriver detta är jag 67 år gammal och det är fyra månader sedan min hustru
2

Papegojorna i det träd under vilket Vasubandhu brukade undervisa kunde upprepa hans föreläs-

ningar utantill. Om en papegoja reciterade fel blev den rättad av Vasubandhu. Om en lärjunge kom
till trädet då Vasubandhu var bortrest kunde lärjungen lyssna på papegojorna i stället.
3

En kringstrykande hund tydde sig till Kukkuripa och skyddade honom från inkräktare, samt höll
även vakt när Kukkuripa var bortrest. I gengäld fick hunden mat av Kukkuripa. Senare uppnådde
Kukkuripa upplysningen och lämnade jordelivet, men hunden blev kvar. Den fortsatte att vakta
hyddan men fick ingen mat och blev allt magrare och olyckligare. Kukkuripa, som hade nått nirvana, upptäckte att han visserligen hade befriats från sitt eget lidande, men att han i stället kände
hundens lidande - hans lidande hade bytts ut mot medlidande. Det blev självklart för Kukkuripa att
återvända till jorden och ta hand om hunden - och alla andra lidande varelser. Hunden hade lärt
Kukkuripa bodhisattva-idealet!
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Valsa dog. Vad skall hända nu? Mitt liv har varit statt i ständig förändring. Jag är inte
samma människa idag som när jag var liten eller gick på Lundsberg. Men jag är inte heller en annan människa. Även här passar Nagarjunas fyra nekanden bra. Jag har inte
heller gjort samma sak hela tiden. Först var jag student, sedan akademiker vid Stockholms Universitet. Under den tiden var jag ganska akademisk och nördig, men samtidigt
reste jag en hel del i Sydasien. Sedan drev jag eget
företag, då var jag mer intresserad av ekonomi, affärer och världsliga angelägenheter. Nu har jag avvecklat företaget. Vid 32 års ålder gifte jag mig och
vid 67 års ålder blev jag ensamstående igen. Valsa
och jag reste mycket tillsammans. Ibland reste vi
som backpackers på lastbilsflak eller skraltiga tåg
och bussar och bodde på härbärgen, ibland i lyx och
bodde på femstjärniga hotell. Hela registret. Jag har
haft fullt upp med administration och att ordna seminarier, föreläsningar (och att föreläsa själv), besök
av danstrupper, musiker och av Dalai Lama (år
1988), samt av att vara aktiv i olika föreningar. Jag
har suttit i ett antal styrelser, både föreningsstyrel-

Livet får inte bara vara
samma sak hela tiden

ser och företagsstyrelser. Nu vill jag inte göra något
av detta mer. Livet får inte vara en upprepning hela tiden, man måste försöka gå vidare.
Annars blir det bara på stället marsch. Hinduismen lär att en människas liv består av
fyra stadier: studenten, hushållaren, pensionären och asketen. Varje stadium har sina
uppgifter, och man skall absolut inte klänga sig fast vid ett stadium och vägra lämna
detta.
Mitt liv är ensammare och kanske tråkigare utan Valsa, men det betyder inte att det är
mindre meningsfullt. Livets mening är densamma.
Tiden går, och det sägs att den läker alla sår. Visst, jag börjar vänja mig vid att Valsa
inte finns längre. Men vad är tid? Tid uppfattas olika i olika kulturer. I Väst (och särskilt i
Sverige) rör sig tiden. Den löper som en sorts tråd genom vår vardag. Hos oss är tid en
bristvara, den har en början och ett slut. Hela den västerländska världsbilden bygger på
detta: Gud skapade världen och efter en viss tid kommer han att förgöra den. En modernare version är teorin om One Big Bang då nebulosorna, solarna och planeterna bildades. Vår nebulosa, Vintergatan, kommer att kollidera med Andromedanebulosan om
15 miljarder år. Det blir inte roligt, men vi behöver inte oroa oss för det eftersom Solen
kommer att svälla och sluka Jorden redan om fem miljarder år. Då, om inte förr, är det
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slut för vår del. Likadant är det med oss människor: vi bildas vid befruktningen, innan
dess finns vi inte - det har de abrahamitiska religionerna gemensamt med naturvetenskapen. Sedan lever vi - under en begränsad tid - tills vi dör. Sedan är det slut på jorden, vi kommer aldrig tillbaka hit. Enligt de abrahamitiska religionerna kommer vi antingen till himmelen eller till helvetet. Där är livet evigt. Så enligt de abrahamitiska religionerna och naturvetenskapen är våra liv på jorden, jordens tillvaro, hela universums
existens tidsbegränsade engångsföreteelser. Tiden blir en linjär rörelse mellan en början
och ett slut.
Har tiden en början och ett slut? Här passar återigen Nagarjunas fyra nekanden in.
Enligt de indiska religionerna är allting cykliskt. Människor och djur återföds, universum
bildas och förintas och bildas igen. Det har ingen början och inget slut. I Indien uppfattar
man tiden som stillastående, precis som rummet. Detta förstärks kanske av att många
frukter och grödor i Indien saknar säsonger. Man uppfattar tiden på olika sätt i olika kulturer. Indier och svenskar har mycket olika tidsuppfattning, något som ofta leder till
konflikter i affärssammanhang.
Visst tycker vi att rummet står stilla? Men Jorden susar runt Solen med en genomsnittshastighet av 110.000 km/timmen, dessutom snurrar den runt sin egen axel. Så rummets
stillastående är bevisligen en illusion!
Vår värld består av tre dimensioner, höjd, längd och bredd. Vi saknar den fjärde dimensionen, tid, men vi färdas genom den hela tiden. Man kan föreställa sig en punkt. Den har
ingen dimension, varken höjd, bredd eller längd. Nu för någon punkten framåt i en rak
linje, den lämnar ett sträck efter sig. Punkten har blivit en linje, den har fått en dimension: längd. Nu för någon linjen på tvären. Linjen bildar en yta. Den har fått ytterligare en
dimension: bredd. Den f.d. punkten har nu två dimensioner: längd och bredd. Nu tar
någon tag i ytan och lyfter den rakt upp. Ytan bildar en kub, eller ett rum, nu har den tre
dimensioner: längd, bredd och höjd, precis som vi. Nu tar någon kuben och för den genom den fjärde dimensionen: tid. Men kuben kan inte lämna ett avtryck bakom sig
denna gång. Den bara låter sig föras framåt i tiden. Det är detta som händer oss hela
tiden. Vi förs framåt i tiden, men vi har ingen utsträckning i tiden. Resan genom tidsdimensionen med dess ström av oändligt korta ögonblick ger oss samma känsla som
punkten, strecket och ytan hade då de fördes i en ny dimension. Endast nuet finns, varken det förflutna eller framtiden finns.
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Men är tiden objektiv? Finns den i verkligheten? Nagarjuna skulle svara med sina fyra
nekanden, mästarna Asanga och Vasubandhu skulle säga att tiden är en produkt av det
mänskliga medvetandet. Tiden är en illusion, men den ter sig nog så verklig för oss. Alla
vet vi att tiden går olika fort vid olika tillfällen. Den går långsamt när man har tråkigt
och fort när man har roligt. Vissa dagar, veckor och år bara försvinner, andra segar sig
fram i evigheter. Dessutom vet vi idag att ju fortare man färdas desto långsammare går
tiden för resenären. Om jorden plötsligt skulle stanna i sin omloppsbana och stå still
skulle tiden gå lite snabbare för oss på jorden. Newton hade fel, han trodde att tiden är
likadan i hela universum. Så tidens hastighet är subjektiv, en illusion. Man har grunnat
mycket på hur djuren uppfattar tiden. Gör det någon skillnad för en hund att lämnas
ensam i en timme eller en dag? Forskarna är oeniga, men alla som känner hundar vet
att de har sinne för tid, men exakt hur de upplever den vet vi inte.
Jag gillar filmen "Tidsmaskinen" som bygger på George Orwells roman med samma
namn. Huvudpersonen reser in i framtiden med sin tidsmaskin. Vännerna som står kvar i
verkstaden ser hur han och tidsmaskinen plötsligt försvinner. Den finns kvar på samma
plats, men i en annan tid. Huvudpersonen reser långt in i framtiden och är med om en
massa äventyr. Han blir förtjust i en vacker flicka, men de skiljs åt av en barriär som
plötsligt uppstår. Huvudpersonen reser då tillbaka i tiden till en tidpunkt innan barriären
uppstod, flyttar tidsmaskinen c:a 50 meter och reser framåt till flickans tid. Då hamnar
han och maskinen på andra sidan barriären, där flickan finns. Man skulle alltså kunna
förflytta sig till synes ögonblickligen i rummet genom att resa i tiden.
Allt detta visar att både rummet och tiden, så som vi uppfattar dem, är illusioner. De
finns i våra sinnen (enligt Asanga och Vasubandhu) men verkligheten där ute i tillvaron
är tom på våra begrepp (enligt Nagarjuna), där finns bara såhet.4
Med tilltagande förmåga att blicka ut och resa ut i rymden har frågan uppstått om rymden är ändlig eller oändlig. Kan man resa i en rak linje ut i rymden utan att den någonsin
tar slut? Eller är rymden som en ballong, och vad finns då utanför ballongen? På alla
dessa frågor skulle Nagarjunas fyra nekanden passa bra.
Så Valsa har gått ur tiden. Hon har också lämnat de tre andra dimensionerna. Men det
betyder inte att hon har förintats. Hon varken finns eller inte finns. Detsamma gällde när
hon levde och det gäller mig nu. Jag kommer aldrig att träffa Valsa igen, i alla fall inte

4 En mycket bra redogörelse för rummets och tidens natur finns i boken Space and Time in the

modern universe av P.C.W. Davies. Cambridge University Press, 1984. ISBN 0 521 29151 8
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som "Valsa". Men hennes energi och livskraft, essens, finns kvar, precis som vattendroppens då den har fallit ner i bassängen på Karlaplan.
I den yttersta analysen var det så redan när Valsa levde. Hon och jag, och omgivningen,
världen, hela universum varken finns eller inte finns, i enlighet med Nagarjunas fjärde
nekande ovan. Så ser det ut ur synvinkeln för en som har nått nirvana, som kan se tillvaron som den verkligen är. Livets mening är att vi skall försöka tilltaga i visdom och
klarsyn så att vi kan se tillvaron som den verkligen är.
Allt detta låter kanske abstrakt, men de indiska religionerna anvisar ett antal metoder
som hjälper en att se att det är så. I Buddhismen finns i huvudsak tre metoder: maitri
(kärlek), samatha (lugn) och vipashyana eller vipassana (insikt). Vipassana anses vara
den viktigaste, de andra är förberedande. I vipassana har man andningen som meditationsobjekt. Andningen är lämplig eftersom den alltid finns tillgänglig och det är lätt att
likna den vid tillvarons natur. Ett andetag (en inandning + en utandning) är som ett
mänskligt liv: början, mitten och slutet. Andetaget kan också vara Universums livstid,
eller endast ett ögonblicks livstid. Ibland, när jag mediterar, ser jag vattendropparna i
fontänen på Karlaplan framför mig. Ett andetag = en vattendroppes resa ut ur munstycket, upp i luften, vända, falla nedåt, träffa vattenytan. Meditation över detta leder så
småningom till en hel del konsekvenser. För att lära sig detta behöver man en lärare,
jag hade Sivali Thera på Sri Lanka och jag står i stor tacksamhetsskuld till honom.
Att beskriva meditation är svårt. Det är inte tänkande, kontemplation, koncentration
eller avslappning, även om alla dessa element finns i meditation. Det är att vara helt och
hållet här och nu. Så småningom glömmer man sin kropp och senare även sitt jag. Att
glömma sitt jag är förenligt med en viss njutning. Det vet alla som har varit inspirerade
t.ex. när de arbetar med något. Då glömmer man sig själv, att man egentligen borde
göra någonting annat etc och går helt upp i uppgiften. Detsamma kan man uppleva t.ex.
när man rider ute i naturen. Det är en härlig känsla och den finns också i meditation. De
indiska religionerna beskriver ofta denna känsla som "njutning", "glädje", "hänryckning"
och liknande. Det fina med de indiska religionerna är att även när nybörjaren börjar studera eller praktisera, så kan hon få en glimt av slutmålet.
Jag skulle så gärna vilja att bassängen blir en liten grad renare när min vattendroppe
faller ner.
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- Ingenting! Den har hela tiden varit där!
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